
 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం 

శుక్లాంబరధరాం విష్ణాం శశివరణాం చతుర్భుజమ్ | 
ప్రసన్నవదన్ాం ధ్యాయేత్ సరవవిఘ్ననపశాంతయే || ౧ || 

యసా ద్వవరదవక్ాద్ాాః పారిషద్ాాః పరాః శతమ్ | 
విఘ్నాం నిఘ్నాంతి సతతాం విషవకసేన్ాం తమాశ్రయే || ౨ || 

వ్యాసాం వసిషఠన్పాారాం శక్ాాః పౌత్రమకల్మషమ్ | 
పరాశరాతమజాం వాందే శుకతాతాం తపోనిధిమ్ || ౩ || 

వ్యాసాయ విష్ణరూపాయ వ్యాసరూపాయ విషణవే | 
న్మో వై బ్రహ్మనిధయే వ్యసిష్ఠఠయ న్మో న్మాః || ౪ || 

అవిక్రాయ శుద్ాయ నితాాయ పరమాతమనే | 
సదైకరూపరూపాయ విషణవే సరవజిషణవే || ౫ || 

యసా సమరణమాత్రేణ జన్మసాంసారబాంధనాత్ | 
విముచాతే న్మసాస్మమ విషణవే ప్రభవిషణవే || ౬ || 
ఓమ్ న్మో విషణవే ప్రభవిషణవే | 
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శ్రీవైశాంపాయన్ ఉవ్యచ- 
శ్రుతావ ధరామన్శేషేణ పావనాని చ సరవశాః | 
యుధిష్ఠఠరాః శాంతన్వాం పున్రేవ్యభాభాషత || ౭ || 

యుధిష్ఠఠర ఉవ్యచ- 
కిమేకాం దైవతాం లోక్ కిాం వ్యప్యాకాం పరాయణమ్ | 
స్తావాంతాః కాం కమరచాంతాః ప్రాపునయురామన్వ్యాః శుభమ్ || ౮ || 

కో ధరమాః సరవధరామణాం భవతాః పరమో మతాః | 
కిాం జపన్మమచాతే జాంతురజన్మసాంసారబాంధనాత్ || ౯ || 

శ్రీ భీషమ ఉవ్యచ- 
జగత్ర్రభాం దేవదేవమన్ాంతాం పుర్భషోతామమ్ | 
స్తావనానమసహ్స్రేణ పుర్భషాః సతతోతిితాః || ౧౦ || 

తమేవ చారచయనినతాాం భక్ాా పుర్భషమవాయమ్ | 
ధ్యాయన్మతువన్నమసాాంశచ యజమాన్సామేవ చ || ౧౧ || 

అనాద్వనిధన్ాం విష్ణాం సరవలోకమహేశవరమ్ | 
లోక్ధాక్షాం స్తావనినతాాం సరవదాఃఖాతిగో భవేత్ || ౧౨ || 

బ్రహ్మణాాం సరవధరమజఞాం లోక్నాాం కీరిావరాన్మ్ | 
లోకనాథాం మహ్ద్భుతాం సరవభూతభవోదువమ్ || ౧౩ || 
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ఏష మే సరవధరామణాం ధర్మమఽధికతమో మతాః | 
యదుక్ాా పుాండరీక్క్షాం సావైరరేచన్నరాః సద్ || ౧౪ || 

పరమాం యో మహ్తేాజాః పరమాం యో మహ్తాపాః | 
పరమాం యో మహ్ద్బ్రహ్మ పరమాం యాః పరాయణమ్ || ౧౫ || 

పవిత్రాణాం పవిత్రాం యో మాంగళానాాం చ మాంగళమ్ | 
దైవతాం దైవతానాాం చ భూతానాాం యోఽవాయాః పితా || ౧౬ || 

యతాః సరావణి భూతాని భవనాాాద్వయుగాగమే | 
యసిమాంశచ ప్రళయాం యాంతి పున్రేవ యుగక్షయే || ౧౭ || 

తసా లోకప్రధ్యన్సా జగనానథసా భూపతే | 
విషోణరానమసహ్స్రాం మే శృణు పాపభయపహ్మ్ || ౧౮ || 

యని నామాని గౌణని విఖాాతాని మహాతమన్ాః | 
ఋష్ఠభాః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే || ౧౯ || 

ఋష్ఠరానమానాం సహ్స్రసా వేదవ్యాసో మహామునిాః | 
ఛాందోఽన్మష్ుప్ తథా దేవో భగవ్యనేేవకీస్తతాః || ౨౦ || 

అమృతాాంశూదువో బీజాం శకిారేేవకిన్ాందన్ాః | 
త్రిసామా హ్ృదయాం తసా శాంతారేి వినియోజాతే || ౨౧ || 

అనేకరూప దైతాాాంతాం న్మామి పుర్భషోతామమ్ || ౨౨ || 
విష్ణాం జిష్ణాం మహావిష్ణాం ప్రభవిష్ణాం మహేశవరమ్ | 
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ఓాం అసా శ్రీవిషోణరిేవాసహ్స్రనామసోాత్రమహామాంత్రసా, శ్రీ వేదవ్యాసో భగవ్యన్ృష్ఠాః, అన్మష్ుప్ 
ఛాందాః, శ్రీమహావిష్ణాః పరమాతామ శ్రీమనానరాయణో దేవతా, అమృతాాంశూదువో భాన్మరితి 
బీజమ్, దేవకీన్ాందన్ాః స్రషేుతి శకిాాః, ఉదువాః క్షోభణో దేవ ఇతి పరమో మాంత్రాః, 
శాంఖభృన్నాందకీ చక్రీతి కీల్కమ్, శరాంగధనావ గద్ధర ఇతాస్త్రమ్, రథాాంగపాణిరక్షోభా ఇతి 
నేత్రమ్, త్రిసామా సామగాః సామేతి కవచమ్, ఆన్ాందాం పరబ్రహేమతి యోనిాః, ఋతుాః స్తదరశన్ాః 
క్ల్ ఇతి ద్వగ్ాంధాః, శ్రీవిశవరూప ఇతి ధ్యాన్మ్, శ్రీమహావిష్ణప్రీతారిాం సహ్స్రనామజప్య 
వినియోగాః || 

| ధ్యాన్మ్ | 
క్షీర్మదన్వత్ర్రదేశే శుచిమణివిల్సత్మతకతేర్మమకిాక్నాాం 
మాలాక్ళుపాాసన్సిాః సఫటికమణినిభైర్మమకిాకైరమాండితాాంగాః | 
శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైర్భపరివిరచితైర్భమకాపీయూష వరమషాః 
ఆన్ాందీ న్ాః పునీయదరిన్లిన్గద్ శాంఖపాణిర్భమక్ళాందాః || ౧ || 

భూాః పాదౌ యసా నాభరివయదస్తరనిల్శచాంద్బ సూర్మా చ నేత్రే 
కరాణవ్యశాః శిర్మ దౌార్భమఖమపి దహ్నో యసా వ్యసేాయమబ్ాాః | 
అాంతాఃసిాం యసా విశవాం స్తరన్రఖగగోభోగిగాంధరవదైత్మాాః 
చిత్రాం రాంరమాతే తాం త్రిభవన్ వపుషాం విష్ణమీశాం న్మామి || ౨ || 

ఓాం శాంతాక్రాం భజగశయన్ాం పదమనాభాం స్తరేశాం 
విశవధ్యరాం గగన్సదృశాం మేఘ్వరణాం శుభాాంగమ్ | 
ల్క్ష్మీక్ాంతాం కమల్న్యన్ాం యోగిభరాాాన్గమాాం 
వాందే విష్ణాం భవభయహ్రాం సరవలోకైకనాథమ్ || ౩ || 
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మేఘ్శామాం పీతకౌశేయవ్యసాం శ్రీవతాతాంకాం కౌస్తాభోద్ుసితాాంగమ్ | 
పుణోాప్యతాం పుాండరీక్యతాక్షాం విష్ణాం వాందే సరవలోకైకనాథమ్ || ౪ || 

న్మాః సమసాభూతానామాద్వభూతాయ భూభృతే | 
అనేకరూపరూపాయ విషణవే ప్రభవిషణవే || ౫ || 

సశాంఖచక్రాం సకిరీటక్ళాండల్ాం సపీతవస్త్రాం సరసీర్భహేక్షణమ్ | 
సహారవక్షాఃసిల్కౌస్తాభశ్రియాం న్మామి విష్ణాం శిరసా చతుర్భుజమ్ || ౬ || 

ఛాయయాం పారిజాతసా హేమసిాంహాసనోపరి 
ఆసీన్మాంబుదశామమాయతాక్షమల్ాంకృతమ్ | 
చాంద్రాన్న్ాం చతురా్హాం శ్రీవతాతాంకిత వక్షసాం 
ర్భకిమణీ సతాభామాభాాాం సహితాం కృషణమాశ్రయే || ౭ || 

ఓాం విశవాం విష్ణరవషట్కార్మ భూతభవాభవత్ర్రభాః | 
భూతకృద్భుతభృద్ువో భూతాతామ భూతభావన్ాః || ౧ || 

పూతాతామ పరమాతామ చ ముక్ానాాంపరమాగతిాః | 
అవాయాః పుర్భషాః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞఞఽక్షర ఏవ చ || ౨ || 

యోగో యోగవిద్ాం నేతా ప్రధ్యన్పుర్భషేశవరాః | 
నారసిాంహ్వపుాః శ్రీమాన్ క్శవాః పుర్భషోతామాః || ౩ || 

సరవాః శరవాః శివాః సాిణురూుతాద్వరినధిరవాయాః | 
సాంభవో భావనో భరాా ప్రభవాః ప్రభరీశవరాః || ౪ || 
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సవయాంభూాః శాంభరాద్వతాాః పుషారాక్షో మహాసవన్ాః | 
అనాద్వనిధనో ధ్యతా విధ్యతా ధ్యతుర్భతామాః || ౫ || 

అప్రమేయో హ్ృషీక్శాః పదమనాభోఽమరప్రభాః | 
విశవకరామ మన్మసావష్ఠు సివిషఠాః సివిర్మ ధ్రువాః || ౬ || 

అగ్రాహ్ాాః శశవతాః కృషోణ లోహితాక్షాః ప్రతరేన్ాః | 
ప్రభూతస్త్రికక్ళబ్ధామ పవిత్రాం మాంగళాం పరమ్ || ౭ || 

ఈశన్ాః ప్రాణదాః ప్రాణో జ్యాషఠాః శ్రేషఠాః ప్రజాపతిాః | 
హిరణాగర్ము భూగర్ము మాధవో మధుసూదన్ాః || ౮ || 

ఈశవర్మ విక్రమీ ధనీవ మేధ్యవీ విక్రమాః క్రమాః | 
అన్మతామో దరాధరషాః కృతజఞాః కృతిరాతమవ్యన్ || ౯ || 

స్తరేశాః శరణాం శరమ విశవరేతాాః ప్రజాభవాః | 
అహ్ాః సాంవతతర్మ వ్యాల్ాః ప్రతాయాః సరవదరశన్ాః || ౧౦ || 

అజాః సరేవశవరాః సిదాాః సిదా్వాః సరావద్వరచ్యాతాః | 
వృష్ఠకపిరమేయతామ సరవయోగవినిాఃసృతాః || ౧౧ || 

వస్తరవస్తమనాాః సతాాః సమాతామఽసమిమతాః సమాః | 
అమోఘ్ాః పుాండరీక్క్షో వృషకరామ వృష్ఠకృతిాః || ౧౨ || 

ర్భద్రో బహశిరా బభ్రురివశవయోనిాః శుచిశ్రవ్యాః | 
అమృతాః శశవత సాిణురవరార్మహో మహాతపాాః || ౧౩ || 
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సరవగాః సరవవిద్ున్మరివషవక్తనో జనారేన్ాః | 
వేదో వేదవిదవాాంగో వేద్ాంగో వేదవిత్ కవిాః || ౧౪ || 

లోక్ధాక్షాః స్తరాధాక్షో ధరామధాక్షాః కృతాకృతాః | 
చతురాతామ చతురూవాహ్శచతురేాంష్ట్రశచతుర్భుజాః || ౧౫ || 

భ్రాజిష్ణర్ముజన్ాం భోక్ా సహిష్ణరజగద్ద్వజాః | 
అన్ఘ్న విజయో జ్యతా విశవయోనిాః పున్రవస్తాః || ౧౬ || 

ఉప్యాంద్రో వ్యమన్ాః ప్రాాంశురమోఘ్ాః శుచిరూరిజతాః | 
అతాంద్బాః సాంగ్రహ్ాః సర్మో ధృతాతామ నియమో యమాః || ౧౭ || 

వేదోా వైదాాః సద్యోగీ వీరహా మాధవో మధుాః | 
అతాంద్రియో మహామాయో మహోతాతహో మహాబల్ాః || ౧౮ || 

మహాబుద్వారమహావీర్మా మహాశకిారమహాదాతిాః | 
అనిరేేశావపుాః శ్రీమాన్మేయతామ మహాద్రిధృక్ || ౧౯ || 

మహేష్ఠవసో మహీభరాా శ్రీనివ్యసాః సతాాం గతిాః | 
అనిర్భదాాః స్తరాన్ాందో గోవిాందో గోవిద్ాం పతిాః || ౨౦ || 

మరీచిరేమనో హ్ాంసాః స్తపర్మణ భజగోతామాః | 
హిరణానాభాః స్తతపాాః పదమనాభాః ప్రజాపతిాః || ౨౧ || 

అమృతుాాః సరవదృక్ సిాంహ్ాః సాంధ్యతా సాంధిమాన్ సిిరాః | 
అజ్ఞ దరమరషణాః శసాా విశ్రుతాతామ స్తరారిహా || ౨౨ || 
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గుర్భర్భోర్భతమో ధ్యమ సతాాః సతాపరాక్రమాః | 
నిమిషోఽనిమిషాః స్రగీవ వ్యచస్తిర్భద్రధాః || ౨౩ || 

అగ్రణీర్గ్ోరమణీాః శ్రీమాన్ నాాయో నేతా సమీరణాః | 
సహ్స్రమూరాా విశవతామ సహ్స్రాక్షాః సహ్స్రపాత్ || ౨౪ || 

ఆవరానో నివృతాాతామ సాంవృతాః సాంప్రమరేన్ాః | 
అహ్ాః సాంవరాకో వహినరనిలో ధరణీధరాః || ౨౫ || 

స్తప్రసాదాః ప్రసనానతామ విశవధృగివశవభగివభాః | 
సతారాా సతాృతాః సాధురజహనరానరాయణో న్రాః || ౨౬ || 

అసాంఖ్యాయోఽప్రమేయతామ విశిషుాః శిషుకృచ్యుచిాః | 
సిద్ారిాః సిదాసాంకల్్ాః సిదా్వదాః సిదా్వసాధన్ాః || ౨౭ || 

వృష్ఠహీ వృషభో విష్ణరవృషపరావ వృషోదరాః | 
వరానో వరామాన్శచ వివికాాః శ్రుతిసాగరాః || ౨౮ || 

స్తభజ్ఞ దరార్మ వ్యగీమ మహేాంద్రో వస్తదో వస్తాః | 
నైకరూపో బృహ్ద్రూపాః శిపివిషుాః ప్రక్శన్ాః || ౨౯ || 

ఓజసేాజ్ఞదాతిధరాః ప్రక్శతామ ప్రతాపన్ాః | 
ఋదాాః స్ష్ఠుక్షర్మ మాంత్రశచాంద్రాాంశురాుసారదాతిాః || ౩౦ || 

అమృతాాంశూదువో భాన్మాః శశబ్ాందాః స్తరేశవరాః | 
ఔషధాం జగతాః సేతుాః సతాధరమపరాక్రమాః || ౩౧ || 



శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం 
 

 

www.stotranidhi.com   9 

భూతభవాభవనానథాః పవన్ాః పావనోఽన్ల్ాః | 
క్మహా క్మకృతాాాంతాః క్మాః క్మప్రదాః ప్రభాః || ౩౨ || 

యుగాద్వకృదాగావర్మా నైకమాయో మహాశన్ాః | 
అదృశ్యా వాకారూపశచ సహ్స్రజిదన్ాంతజిత్ || ౩౩ || 

ఇషోుఽవిశిషుాః శిషేుషుాః శిఖాండీ న్హషో వృషాః | 
క్రోధహా క్రోధకృతారాా విశవబ్ధహరమహీధరాః || ౩౪ || 

అచ్యాతాః ప్రథితాః ప్రాణాః ప్రాణదో వ్యసవ్యన్మజాః | 
అపాాంనిధిరధిష్ఠఠన్మప్రమతాాః ప్రతిష్ఠఠతాః || ౩౫ || 

సాాందాః సాాందధర్మ ధుర్మా వరదో వ్యయువ్యహ్న్ాః | 
వ్యస్తదేవో బృహ్ద్ున్మరాద్వదేవాః పురాందరాః || ౩౬ || 

అశ్యకసాారణసాారాః శూరాః శౌరిరజనేశవరాః | 
అన్మకూల్ాః శతావరాాః పదీమ పదమనిభేక్షణాః || ౩౭ || 

పదమనాభోఽరవిాంద్క్షాః పదమగరుాః శరీరభృత్ | 
మహ్రిేిరృదోా వృద్ాతామ మహాక్షో గర్భడధవజాః || ౩౮ || 

అతుల్ాః శరభో భీమాః సమయజ్ఞఞ హ్విరహరిాః | 
సరవల్క్షణల్క్షణోా ల్క్ష్మీవ్యన్ సమితిాంజయాః || ౩౯ || 

విక్షర్మ ర్మహితో మారో్మ హేతురాేమోదరాః సహ్ాః | 
మహీధర్మ మహాభాగో వేగవ్యన్మితాశన్ాః || ౪౦ || 
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ఉదువాః క్షోభణో దేవాః శ్రీగరుాః పరమేశవరాః | 
కరణాం క్రణాం కరాా వికరాా గహ్నో గుహ్ాః || ౪౧ || 

వావసాయో వావసాిన్ాః సాంసిాన్ాః సాిన్దో ధ్రువాః | 
పరరేిిాః పరమస్షుస్తాషుాః పుషుాః శుభేక్షణాః || ౪౨ || 

రామో విరామో విరజ్ఞ మారో్మ నేయో న్యోఽన్యాః | 
వీరాః శకిామతాాం శ్రేషోఠ ధర్మమ ధరమవిదతామాః || ౪౩ || 

వైక్ళాంఠాః పుర్భషాః ప్రాణాః ప్రాణదాః ప్రణవాః పృథాః | 
హిరణాగరుాః శత్రుఘ్నన వ్యాపోా వ్యయురధోక్షజాః || ౪౪ || 

ఋతుాః స్తదరశన్ాః క్ల్ాః పరమేషీఠ పరిగ్రహ్ాః | 
ఉగ్రాః సాంవతతర్మ దక్షో విశ్రామో విశవదక్షిణాః || ౪౫ || 

విసాారాః సాివరసిాణుాః ప్రమాణాం బీజమవాయమ్ | 
అరి్మఽన్ర్మి మహాకోశ్య మహాభోగో మహాధన్ాః || ౪౬ || 

అనిరివణణాః సివిషోఠఽభూరారమయూపో మహామఖాః | 
న్క్షత్రనేమిరనక్షత్రీ క్షమాః క్ష్యమాః సమీహ్న్ాః || ౪౭ || 

యజఞ ఇజ్ఞా మహేజాశచ క్రతుాః సత్రాం సతాాం గతిాః | 
సరవదరీశ విముక్ాతామ సరవజ్ఞఞ జాఞన్ముతామమ్ || ౪౮ || 

స్తవ్రతాః స్తముఖాః సూక్షమాః స్తఘ్నషాః స్తఖదాః స్తహ్ృత్ | 
మనోహ్ర్మ జితక్రోధో వీరబ్ధహరివద్రణాః || ౪౯ || 
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సావపన్ాః సవవశ్య వ్యాపీ నైక్తామ నైకకరమకృత్ | 
వతతర్మ వతతలో వతత రతనగర్ము ధనేశవరాః || ౫౦ || 

ధరమగుబారమకృదారీమ సదసతషరమక్షరమ్ | 
అవిజాఞతా సహ్స్రాాంశురివధ్యతా కృతల్క్షణాః || ౫౧ || 

గభసిానేమిాః సతావసిాః సిాంహో భూతమహేశవరాః | 
ఆద్వదేవో మహాదేవో దేవేశ్య దేవభృదోర్భాః || ౫౨ || 

ఉతార్మ గోపతిర్మోపాా జాఞన్గమాాః పురాతన్ాః | 
శరీరభూతభృదోుక్ా కపీాంద్రో భూరిదక్షిణాః || ౫౩ || 

సోమపోఽమృతపాః సోమాః పుర్భజితు్ర్భసతామాః | 
విన్యో జయాః సతాసాంధో ద్శరహాః సాతావతాాంపతిాః || ౫౪ || 

జీవో విన్యితా సాక్షీ ముక్ళాందోఽమితవిక్రమాః | 
అాంభోనిధిరన్ాంతాతామ మహోదధిశయోాంతకాః || ౫౫ || 

అజ్ఞ మహారహాః సావభావోా జితామిత్రాః ప్రమోదన్ాః | 
ఆన్ాందో న్ాందనో న్ాందాః సతాధరామ త్రివిక్రమాః || ౫౬ || 

మహ్రిషాః కపిలాచారాాః కృతజ్ఞఞ మేద్వనీపతిాః | 
త్రిపదస్త్రిదశధాక్షో మహాశృాంగాః కృతాాంతకృత్ || ౫౭ || 

మహావరాహో గోవిాందాః స్తషేణాః కన్క్ాంగదీ | 
గుహోా గభీర్మ గహ్నో గుపాశచక్రగద్ధరాః || ౫౮ || 
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వేధ్యాః సావాంగోఽజితాః కృషోణ దృఢాః సాంకరషణోఽచ్యాతాః | 
వర్భణో వ్యర్భణో వృక్షాః పుషారాక్షో మహామనాాః || ౫౯ || 

భగవ్యన్ భగహాఽఽన్ాందీ వన్మాలీ హ్లాయుధాః | 
ఆద్వతోా జ్ఞాతిరాద్వతాాః సహిష్ణరోతిసతామాః || ౬౦ || 

స్తధనావ ఖాండపరశురాేర్భణో ద్బవిణప్రదాః | 
ద్వవాఃస్ృక్ సరవదృగావాసో వ్యచస్తిరయోనిజాః || ౬౧ || 

త్రిసామా సామగాః సామ నిరావణాం భేషజాం భషక్ | 
సనానాసకృచుమాః శాంతో నిష్ఠఠ శాంతిాః పరాయణమ్ || ౬౨ || 

శుభాాంగాః శాంతిదాః స్రష్ఠు క్ళముదాః క్ళవలేశయాః | 
గోహితో గోపతిర్మోపాా వృషభాక్షో వృషప్రియాః || ౬౩ || 

అనివరీా నివృతాాతామ సాంక్షేపాా క్షేమకృచిువాః | 
శ్రీవతతవక్ష్యాః శ్రీవ్యసాః శ్రీపతిాః శ్రీమతాాంవరాః || ౬౪ || 

శ్రీదాః శ్రీశాః శ్రీనివ్యసాః శ్రీనిధిాః శ్రీవిభావన్ాః | 
శ్రీధరాః శ్రీకరాః శ్రేయాః శ్రీమానోలకత్రయశ్రయాః || ౬౫ || 

సవక్షాః సవాంగాః శతాన్ాందో న్ాంద్వర్మజాతిరోణేశవరాః | 
విజితాతామఽవిధేయతామ సతారిాశిున్నసాంశయాః || ౬౬ || 

ఉదీరణాః సరవతశచక్షురనీశాః శశవతసిిరాః | 
భూశయో భూషణో భూతిరివశ్యకాః శ్యకనాశన్ాః || ౬౭ || 
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అరిచష్ఠమన్రిచతాః క్ళాంభో విశుద్ాతామ విశ్యధన్ాః | 
అనిర్భదాోఽప్రతిరథాః ప్రదామోనఽమితవిక్రమాః || ౬౮ || 

క్ల్నేమినిహా వీరాః శౌరిాః శూరజనేశవరాః | 
త్రిలోక్తామ త్రిలోక్శాః క్శవాః క్శిహా హ్రిాః || ౬౯ || 

క్మదేవాః క్మపాల్ాః క్మీ క్ాంతాః కృతాగమాః | 
అనిరేేశావపురివష్ణరీవర్మఽన్ాంతో ధన్ాంజయాః || ౭౦ || 

బ్రహ్మణోా బ్రహ్మకృద్ బ్రహామ బ్రహ్మ బ్రహ్మవివరాన్ాః | 
బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహీమ బ్రహ్మజ్ఞఞ బ్రాహ్మణప్రియాః || ౭౧ || 

మహాక్రమో మహాకరామ మహాతేజా మహోరగాః | 
మహాక్రతురమహాయజావ మహాయజ్ఞఞ మహాహ్విాః || ౭౨ || 

సావాాః సావప్రియాః సోాత్రాం స్తాతిాః సోాతా రణప్రియాః | 
పూరణాః పూరయితా పుణాాః పుణాకీరిారనామయాః || ౭౩ || 

మనోజవసీారికర్మ వస్తరేతా వస్తప్రదాః | 
వస్తప్రదో వ్యస్తదేవో వస్తరవస్తమనా హ్విాః || ౭౪ || 

సదోతిాః సతాృతిాః సతాా సద్భుతిాః సత్రాయణాః | 
శూరసేనో యదశ్రేషఠాః సనినవ్యసాః స్తయమున్ాః || ౭౫ || 

భూతావ్యసో వ్యస్తదేవాః సరావస్తనిల్యోఽన్ల్ాః | 
దర్హా దర్దో దృపోా దరార్మఽథాపరాజితాః || ౭౬ || 
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విశవమూరిారమహామూరిారీేపామూరిారమూరిామాన్ | 
అనేకమూరిారవాకాాః శతమూరిాాః శతాన్న్ాః || ౭౭ || 

ఏకో నైకాః సావాః కాః కిాం యతాత్దమన్మతామమ్ | 
లోకబాంధుర్మలకనాథో మాధవో భకావతతల్ాః || ౭౮ || 

స్తవరణవర్మణ హేమాాంగో వరాాంగశచాందనాాంగదీ | 
వీరహా విషమాః శూనోా ఘ్ృతాశీరచల్శచల్ాః || ౭౯ || 

అమానీ మాన్దో మానోా లోకసావమీ త్రిలోకధృక్ | 
స్తమేధ్య మేధజ్ఞ ధన్ాాః సతామేధ్య ధరాధరాః || ౮౦ || 

తేజ్ఞవృషో దాతిధరాః సరవశస్త్రభృతాాం వరాః | 
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వాగ్రో నైకశృాంగో గద్గ్రజాః || ౮౧ || 

చతురూమరిాశచతురా్హశచతురూవాహ్శచతురోతిాః | 
చతురాతామ చతురాువశచతురేవదవిదేకపాత్ || ౮౨ || 

సమావర్మాఽనివృతాాతామ దరజయో దరతిక్రమాః | 
దరలభో దరోమో దర్మో దరావ్యసో దరారిహా || ౮౩ || 

శుభాాంగో లోకసారాంగాః స్తతాంతుసాాంతువరాన్ాః | 
ఇాంద్బకరామ మహాకరామ కృతకరామ కృతాగమాః || ౮౪ || 

ఉదువాః స్తాందరాః స్తాందో రతననాభాః స్తలోచన్ాః | 
అర్మా వ్యజసన్ాః శృాంగీ జయాంతాః సరవవిజజయీ || ౮౫ || 
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స్తవరణబ్ాందరక్షోభాాః సరవవ్యగీశవరేశవరాః | 
మహాహ్రదో మహాగర్మా మహాభూతో మహానిధిాః || ౮౬ || 

క్ళముదాః క్ళాందరాః క్ళాందాః పరజన్ాాః పావనోఽనిల్ాః | 
అమృతాాంశ్యఽమృతవపుాః సరవజఞాః సరవతోముఖాః || ౮౭ || 

స్తల్భాః స్తవ్రతాః సిదాాః శత్రుజిచుత్రుతాపన్ాః | 
న్ాగ్రోధోఽదాంబర్మఽశవతిశచణూరాాంధ్రనిషూదన్ాః || ౮౮ || 

సహ్స్రారిచాః సపాజిహ్వాః సప్మాధ్యాః సపావ్యహ్న్ాః | 
అమూరిారన్ఘ్నఽచినోాా భయకృదుయనాశన్ాః || ౮౯ || 

అణుర్ృహ్తాృశాః సూిలో గుణభృనినర్భోణో మహాన్ | 
అధృతాః సవధృతాః సావసాాః ప్రాగవాంశ్య వాంశవరాన్ాః || ౯౦ || 

భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశాః సరవక్మదాః | 
ఆశ్రమాః శ్రమణాః క్ష్యమాః స్తపర్మణ వ్యయువ్యహ్న్ాః || ౯౧ || 

ధన్మరార్మ ధన్మరేవదో దాండో దమయితా దమాః | 
అపరాజితాః సరవసహో నియాంతాఽనియమోఽయమాః || ౯౨ || 

సతావవ్యన్ సాతిావకాః సతాాః సతాధరమపరాయణాః | 
అభప్రాయాః ప్రియర్మహఽరహాః ప్రియకృత్ ప్రీతివరాన్ాః || ౯౩ || 

విహాయసగతిర్మజాతిాః స్తర్భచిర్భహతభగివభాః | 
రవిరివర్మచన్ాః సూరాాః సవితా రవిలోచన్ాః || ౯౪ || 
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అన్ాంతో హతభగోుక్ా స్తఖదో నైకజ్ఞఽగ్రజాః | 
అనిరివణణాః సద్మరీష లోక్ధిష్ఠఠన్మదుతాః || ౯౫ || 

సనాతతనాతన్తమాః కపిల్ాః కపిరవాయాః | 
సవసిాదాః సవసిాకృతతవసిా సవసిాభకతవసిాదక్షిణాః || ౯౬ || 

అర్మద్బాః క్ళాండలీ చక్రీ విక్రమూారిజతశసన్ాః | 
శబ్ధేతిగాః శబేసహ్ాః శిశిరాః శరవరీకరాః || ౯౭ || 

అక్రూరాః ప్యశలో దక్షో దక్షిణాః క్షమిణాంవరాః | 
విదవతామో వీతభయాః పుణాశ్రవణకీరాన్ాః || ౯౮ || 

ఉతాారణో దషాృతిహా పుణోా దాఃసవపననాశన్ాః | 
వీరహా రక్షణాః సాంతో జీవన్ాః పరావసిితాః || ౯౯ || 

అన్ాంతరూపోఽన్ాంతశ్రీరిజతమన్మారుయపహ్ాః | 
చతురశ్రో గభీరాతామ విద్వశ్య వ్యాద్వశ్య ద్వశాః || ౧౦౦ || 

అనాద్వరూుర్భువో ల్క్ష్మీాః స్తవీర్మ ర్భచిరాాంగదాః | 
జన్నో జన్జనామద్వరీుమో భీమపరాక్రమాః || ౧౦౧ || 

ఆధ్యరనిల్యోఽధ్యతా పుష్హాసాః ప్రజాగరాః | 
ఊరావగాః సత్థాచారాః ప్రాణదాః ప్రణవాః పణాః || ౧౦౨ || 

ప్రమాణాం ప్రాణనిల్యాః ప్రాణభృత్రా్రణజీవన్ాః | 
తతావాం తతావవిదేక్తామ జన్మమృతుాజరాతిగాః || ౧౦౩ || 
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భూర్భువాఃసవసార్భసాారాః సవితా ప్రపితామహ్ాః | 
యజ్ఞఞ యజఞపతిరాజావ యజాఞాంగో యజఞవ్యహ్న్ాః || ౧౦౪ || 

యజఞభృద్ యజఞకృద్ యజీఞ యజఞభగ్ యజఞసాధన్ాః | 
యజాఞాంతకృద్ యజఞగుహ్ామన్నమనానద ఏవ చ || ౧౦౫ || 

ఆతమయోనిాః సవయాంజాతో వైఖాన్ాః సామగాయన్ాః | 
దేవకీన్ాందన్ాః స్రష్ఠు క్షితశాః పాపనాశన్ాః || ౧౦౬ || 

శాంఖభృన్నాందకీ చక్రీ శర ్ ోధనావ గద్ధరాః | 
రథాాంగపాణిరక్షోభాాః సరవప్రహ్రణయుధాః || ౧౦౭ || 
సరవప్రహ్రణయుధ ఓమ్ న్మ ఇతి | 

వన్మాలీ గదీ శర గో శాంఖీ చక్రీ చ న్ాందకీ | 
శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణరావస్తదేవోఽభరక్షతు || ౧౦౮ || 
శ్రీ వ్యస్తదేవోఽభరక్షతు ఓమ్ న్మ ఇతి | 

శ్రీ భీషమ ఉవ్యచ- 
ఇతదాం కీరానీయసా క్శవసా మహాతమన్ాః | 
నామానాం సహ్స్రాం ద్వవ్యానామశేషేణ ప్రకీరిాతమ్ || ౧ || 

య ఇదాం శృణుయనినతాాం యశచపి పరికీరాయేత్ | 
నాశుభాం ప్రాపునయతిాాంచితోతఽముత్రేహ్ చ మాన్వాః || ౨ || 
వేద్ాంతగో బ్రాహ్మణాః సాాతషత్రియో విజయీ భవేత్ | 
వైశ్యా ధన్సమృదాాః సాాచ్ఛుద్బాః స్తఖమవ్యపునయత్ || ౩ || 
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ధరామరీి ప్రాపునయదారమమరాిరీి చారిమాపునయత్ | 
క్మాన్వ్యపునయతాామీ ప్రజారీి చాపునయత్ర్రజామ్ || ౪ || 

భకిామాన్ యాః సదోతాియ శుచిసాదోతమాన్సాః | 
సహ్స్రాం వ్యస్తదేవసా నామానమేతత్ర్రకీరాయేత్ || ౫ || 

యశాః ప్రాపోనతి విపుల్ాం జాఞతిప్రాధ్యన్ామేవ చ | 
అచలాాం శ్రియమాపోనతి శ్రేయాః ప్రాపోనతాన్మతామమ్ || ౬ || 

న్ భయాం కవచిద్పోనతి వీరాాం తేజశచ విాందతి | 
భవతార్మగో దాతిమాన్్ల్రూపగుణనివతాః || ౭ || 

ర్మగార్మా ముచాతే ర్మగాద్దోా ముచ్యాత బాంధనాత్ | 
భయన్మమచ్యాత భీతస్తా ముచ్యాతాపన్న ఆపదాః || ౮ || 

దరాోణాతితరతాాశు పుర్భషాః పుర్భషోతామమ్ | 
స్తావనానమసహ్స్రేణ నితాాం భకిాసమనివతాః || ౯ || 

వ్యస్తదేవ్యశ్రయో మర్మాా వ్యస్తదేవపరాయణాః | 
సరవపాపవిశుద్ాతామ యతి బ్రహ్మ సనాతన్మ్ || ౧౦ || 

న్ వ్యస్తదేవభక్ానామశుభాం విదాతే కవచిత్ | 
జన్మమృతుాజరావ్యాధిభయాం నైవోపజాయతే || ౧౧ || 

ఇమాం సావమధయన్ాః శ్రద్ాభకిాసమనివతాః | 
యుజ్యాతాతమస్తఖక్ష్యాంతిశ్రీధృతిసమృతికీరిాభాః || ౧౨ || 
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న్ క్రోధో న్ చ మాతతరాాం న్ లోభో నాశుభా మతిాః | 
భవాంతి కృత పుణానాాం భక్ానాాం పుర్భషోతామే || ౧౩ || 

దౌాాః సచాంద్రారాన్క్షత్రా ఖాం ద్వశ్య భూరమహోదధిాః | 
వ్యస్తదేవసా వీరేాణ విధృతాని మహాతమన్ాః || ౧౪ || 

సస్తరాస్తరగాంధరవాం సయక్షోరగరాక్షసమ్ | 
జగదవశే వరాతేదాం కృషణసా సచరాచరమ్ || ౧౫ || 

ఇాంద్రియణి మనో బుదా్వాః సతావాం తేజ్ఞ బల్ాం ధృతిాః | 
వ్యస్తదేవ్యతమక్నాాహాః క్షేత్రాం క్షేత్రజఞ ఏవ చ || ౧౬ || 

సరావగమానామాచారాః ప్రథమాం పరికల్్తే | 
ఆచారప్రభవో ధర్మమ ధరమసా ప్రభరచ్యాతాః || ౧౭ || 

ఋషయాః పితర్మ దేవ్య మహాభూతాని ధ్యతవాః | 
జాంగమాజాంగమాం చ్యదాం జగనానరాయణోదువమ్ || ౧౮ || 

యోగో జాఞన్ాం తథా సాాంఖాాం విద్ాాః శిలా్ద్వ కరమ చ | 
వేద్ాః శసాాణి విజాఞన్మేతతతరవాం జనారేనాత్ || ౧౯ || 

ఏకో విష్ణరమహ్ద్భుతాం పృథగ్భుతాన్ానేకశాః | 
త్రీాంలోలక్నావాపా భూతాతామ భాంక్ా విశవభగవాయాః || ౨౦ || 

ఇమాం సావాం భగవతో విషోణరావాసేన్ కీరిాతమ్ | 
పఠేదా ఇచ్యుతు్ర్భషాః శ్రేయాః ప్రాపుాాం స్తఖాని చ || ౨౧ || 
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విశేవశవరమజాం దేవాం జగతాః ప్రభమవాయమ్ | 
భజాంతి యే పుషారాక్షాం న్ తే యాంతి పరాభవమ్ || ౨౨ || 
న్ తే యాంతి పరాభవమ్ ఓమ్ న్మ ఇతి | 

అర్భజన్ ఉవ్యచ- 
పదమపత్రవిశలాక్ష పదమనాభ స్తర్మతామ | 
భక్ానామన్మరక్ానాాం త్రాతా భవ జనారేన్ || ౨౩ || 

శ్రీభగవ్యన్మవ్యచ- 
యో మాాం నామసహ్స్రేణ సోాతుమిచుతి పాాండవ | 
సోహ్ఽమేక్న్ శ్యలక్న్ స్తాత ఏవ న్ సాంశయాః || ౨౪ || 
స్తాత ఏవ న్ సాంశయ ఓమ్ న్మ ఇతి | 

వ్యాస ఉవ్యచ- 
వ్యసనాద్వస్తదేవసా వ్యసితాం భవన్త్రయమ్ | 
సరవభూతనివ్యసోఽసి వ్యస్తదేవ న్మోఽస్తా తే || ౨౫ || 
శ్రీ వ్యస్తదేవ న్మోఽస్తాత ఓమ్ న్మ ఇతి | 

పారవతుావ్యచ- 
క్నోపాయేన్ ల్ఘునా విషోణరానమసహ్స్రకమ్ | 
పఠాతే పాండితైరినతాాం శ్రోతుమిచాుమాహ్ాం ప్రభో || ౨౬ || 

ఈశవర ఉవ్యచ- 
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే | 
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సహ్స్రనామ తతుాల్ాాం రామ నామ వరాన్నే || ౨౭ || 
శ్రీరామనామ వరాన్న్ ఓమ్ న్మ ఇతి | 

బ్రహోమవ్యచ- 
న్మోఽసావన్ాంతాయ సహ్స్రమూరాయే సహ్స్రపాద్క్షిశిర్మర్భబ్ధహ్వే | 
సహ్స్రనామేన పుర్భష్ఠయ శశవతే సహ్స్రకోటీ యుగధ్యరిణే న్మాః || ౨౮ || 
సహ్స్రకోటీ యుగధ్యరిణే ఓమ్ న్మ ఇతి | 

సాంజయ ఉవ్యచ- 
యత్ర యోగేశవరాః కృషోణ యత్ర పార్మి ధన్మరారాః | 
తత్ర శ్రీరివజయో భూతిర్ధ్ారవ్య నీతిరమతిరమమ || ౨౯ || 

శ్రీభగవ్యన్మవ్యచ- 
అన్నాాశిచాంతయాంతో మాాం యే జనాాః పర్భాపాసతే | 
తేష్ఠాం నితాాభయుక్ానాాం యోగక్షేమాం వహామాహ్మ్ || ౩౦ || 

పరిత్రాణయ సాధూనాాం వినాశయ చ దషాృతామ్ | 
ధరమసాంసిాపనారాియ సాంభవ్యమి యుగే యుగే || ౩౧ || 

ఆరాాాః విషణణాః శిథిలాశచ భీతాాః ఘ్నరేష్ చ వ్యాధిష్ వరామానాాః | 
సాంకీరాా నారాయణశబేమాత్రాం విముకాదాఃఖాాః స్తఖినో భవాంతు || ౩౨ || 

క్యేన్ వ్యచా మన్సేాంద్రియైరావ బుద్ాాతమనా వ్య ప్రకృతిసవభావ్యత్ | 
కర్మమి యదాత్ సకల్ాం పరస్మమ నారాయణయేతి సమర్యమి || ౩౩ || 
|| ఇతి శ్రీవిషోణరిేవాసహ్స్రనామసోాత్రాం సాంపూరణమ్ || 


